PROTOKOLL FoU Välfärds styrelsemöte den 17 juni 2013
Deltagare: Madeleine Blusi, Jenny Malmsten, Lisbeth Eriksson, Lolo Lebedinski Mats
Eriksson (från § 4).
Förhinder: Ulrika Hernant, Elisabeth Beijer
Plats: Socialstyrelsen

Dagordning
1. Mötets öppnande
Jenny Malmsten förklarar mötet öppnat.

2. Fastställese av dagordning
Carina Forsman Björkman utses till mötets sekreterare.

3. Föregående mötesprotokoll
Godkänns.

4. Samverkan med SKL
Information om mötet som var på SKL med Anna Lilja Qvarlander och Kerstin Bergman. Eva
Marie Rigné deltog ej pga tågförsening.
SKL kommer att bidra med 40 000 kr till nationella FoU-konferensen vilket är glädjande
och 6 personer från SKL deltar i nationella FoU-konferensen.
Information om Horisont 2020 som är EU-kommissionens nya europeiskt ramprogram för
forskning och innovation och det nya ramprogrammet kommer att löpa under perioden
2014-2020. Programmet fokuserar på tre områden där ett program berör Samhälleliga
utmaningar (Societal challenges) som fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU
och resten av världen står inför. Det handlar om socialpolitik, arbetsmarknad, åldrande
befolkning m.m. Mer information www.vinnova.se
Kerstin Bergman informerade om nya statliga medel från Socialstyrelsen som kommer att
finnas inom Barn och ungdomsområdet. Uppdraget om medlen handläggs av Stina Thurell,
Statsbidragsavdelningen, Socialstyrelsen och det kommer att finnas 20 miljoner för
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kartläggning av utbildningsområdet. Därtill finns 37 miljoner att söka till utbildningspengar.
Anvisningar kommer att finnas och kontakter kan tas med Stina Thurell.
Rapport om nationell Kunskapscentra som är gjorde av Ulf Johan Olsson är klar och finns att
tillgå på SKL hemsida, men uppdraget med kunskapscentra är inte aktuell att drivas vidare.
Vem som ska ha ansvar för nationell samordning och uppföljning av ex BBIC som
Socialstyrelsen håller i idag, behöver både SKL och Socialstyrelsen komma med förslag hur de
ser på det.
Socialstyrelsen nya organisation skulle presenteras på mötet, men tid fanns ej för
presentation. Inspektion för vård och omsorg (IVO) är en ny verksamhet som startat.
Fjärde steget- gör det enklare som Göran Ekström, Socialdepartementet håller i. Anna Lilja
Qvarlander föreslår att styrelsen kontaktar honom för att bidra med synpunkter till hans
arbete. Lisbeth Eriksson tar på sig uppgift att kontakta Göran för att ge styrelsens synpunkter

5. Överssyn av positionspapper
Positionspappret har legat ute på FoU Välfärds hemsida. Synpunker på papperet har
inkommit från olika FoU-enheter. Nu har medlemmarna fått möjligheter att ta del av
positionspappret och lämnat synpunkter. Vi diskuterar innehållet och styrelsen är överens
om innehållet i stort.

6. Offentlighetsprincipen och FoU Välfärd
Vid förra styrelsemötet om diarieföring inom FoU verksamheter diskuterades frågan utifrån
nya direktiv i Malmö stad. Lisbeth E har undersökt frågan med sin kommunjurist Sollentuna
och hon anser att om det finns en arkiveringsplan vet man vad som ska diarieföras. Enligt
Linköpings kommunjurist bedömer FoU-verksamheten själva vad som ska diarieföras. Inom
kommunförbundet Västernorrland anses att kallelse till möten och protokoll diarierförs och
finns inom FoU-verksamhetens gemensamma dokument. Frågan lyfts igen vid nästa
styrelsemöte.

7.FoU- Välfärdskonferens i Kalmar
Programmet har skickats ut men kom sent och frågan är om det kan påverka anmälningarna
till konferensen. Styrelsen diskuterar att representanter från kommuner borde finns med på
FoU-välfärds konferens.
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8. Årsmötesplanering
Följande årsmötesfrågor förbereddes:
1. Dagordning till FoU Välfärds årsmöte, se dagordning till årsmötet.
Introduktion, FoU Välfärds syfte och roll. Göra en resumé hur vi arbetar inom FoU
Välfärd. Vad behöver vi och vad vill vi ha ett FoU Välfärd samt vilken nivå?
a) Konferensarrangör, kostnad 3000 kr/år
b) Talesorgan, positionspapper, samordning, webbplats, kostnad för blogg 4000/år
c) Gemensamma FoU-tema, EU-utlysningar, remissinstans, debattartiklar;
Arvode, kansli, kostnad?
2. Positionspapper är färdigt.
3. Stadgerevison- läggs in på hemsidan
4. Diskussionsunderlag webbplast och blogg är färdigt.
5. Verksamhetsberättelse ska kompletteras.
6. Ekonomisk rapport ska kompletteras.
7. Årsmötesordförande: styrelsen beslutar att tillfråga Lis Palm

9.Konferens 2014
Det finns inte någon FoU-enhet i dagläget som visat intresse att arrangera nästa års konferens.
Styrelsen diskuterar detta och konstaterar att ekonomi samt risken för förlust påverkar beslut
att arrangera nationell konferens. Styrelsen diskuterar olika förslag och hur vi ska tänka inför
årsmötet. Det finns ett förslag att samordna den årliga nationella FoU-konferens med Forsas
nationella symposium.

10.Nationella samrådsgruppen ( NSG)
Lisbeth Eriksson kommer att delta i nästa möte 19/6 och fångar in vad som man tar upp.

11. Gemensamt forskningsprojekt mellan FoU-enheter
Det finns flera förslag hur man kan göra för att initiera gemensamt forskningsprojekt mellan
FoU-enheter. Som enskild FoU kan man använda bloggen för att skapa diskussioner och komma
med förslag till gemensamt forskningsprojekt.
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12. Information om tjänsten Politiken.se.
Jenny informerar om tjänsten Politiken.se. Hon har haft kontakt med en person som vill komma
till FoU-konferensen i Kalmar för att presentera tjänsten. Styrelsen menar att det inte är
styrelsen uppgift att besluta i detta ärende utan hänvisar till Agneta Hamrin, Fokus Kalmar om
deltagande i nationella konferensen. Personen hänvisas också till att kontakta kommunerna
som kan vara intresserad av tjänsten.

13. Information från Marie Forslund, Socialstyrelsen
Marie är chef för enheten för Kunskapsöverföring och enheten arbetade tidigare med IMS och
nu med EBP i socialtjänsten. Enheten arbetar med att utveckla webbutbildning, nationella
riktlinjer och värdegrundsutbildning. Kunskapsguiden.se och där finns om EBP och hur cheferna
kan stödja för att implementera de verktyg som finns. Socialstyreslen tror att FoU-enheterna kan
vara ett bra regionalt och lokalt stöd för cheferna för att använda verktyg i kunskapsguiden och
ge stöd till chef för att gemensam utbildning. Det planeras pilotutbildning med några FoUenheter utifrån kunskapsguiden där webbutbildning prövas, för att utvärdera regionala och
lokala behov. Hur behoven ser ut regionalt och lokalt kan vara olika och kunskap om
kontextuella situationen är viktigt för att stödja utveckling av en lärande som organisation.

Vid pennan Carina
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